BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif.
Artinya, data yang diambil bukan dari angka-angka, melainkan data tersebut
berasal dari wawancara, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya.
Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin mengambarkan
realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena
itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian yaitu mencocokkan antara
realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.
Menurut Sugiyono (2010: 15) metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)
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dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data
dilakukan secara Purposive, teknik pengumpulan triangulasi (gabungan), analisis
data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah
(natural) (setting) Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul
dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Filsafat postpositivisme sering juga
disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas
sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan
hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal). Penelitian dilakukan pada obyek
yang alamiah, obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya,
tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi
dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono 2010: 14-15).
Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan
hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran
meraka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang
yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami,
menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau
data yang diperlukan.

3.2. Jenis Penelitian
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Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan metode kualitatif yaitu
melakukan wawancara mendalam dan menggambarkan tentang peranan gaya
kepemimpinan dalam upaya meningkatkan prestasi kerja dinas kesehatan di kota
Medan, untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan banyak
dibutuhkan data-data dan fakta-fakta untuk mendukung penelitian.

3.3. LokasiPenelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2015.
3.5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran
yang dipandang ilmiah dalam suatu penelitian terhadap hasil yang diperoleh
secara keseluruhan. Secara empiris dengan mengumpulkan data yang relevan,
teknik pengumpulan data terdiri atas :
1) Wawancara (interview)
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
komunikasi langsung antara informan dan peneliti untuk mengetahui hal-hal awal
mengenai masalah maupun hal-hal yang lebih mendalam.
2) Dokumentasi (Documentation)
Dokumentasi adalah melihat langsung dilokasi penelitian dengan mencatat
hal-hal yang terjadi ataupun fakta-fakta yang dijumpai yang berkaitan dengan
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penelitian.Kemudian data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi
cenderung merupakan data sekunder.Sedangkan data-data yang dikumpulkan
dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau
data yang langsung didapat dari pihak pertama.

3.6. Informan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian
kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan
hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke
tempat lain pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari. Sampel dalam
penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber, partisipan
atau informan (Sugiyono, 2012:216).
Proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam
(Suyanto, 2005:171) seperti :
a. Informan kunci yaitu: mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi
informan kunci dalam penelitian ini adalah semua pegawai di Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
b. Informan utama yaitu: yang terlibat langsung dalam interaksi yang diteliti.
Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Pimpinan di
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3.7. Metode Analisis Data
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Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan suatu analisis data yang berguna
untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang teliti. Analisis dalam
penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:
63) menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada
natural setting dan metode pengumpulan data lebih banyak pada wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Mengacu pada pengertian tersebut, peneliti
mengartikan metode pengumpulan data sebagai suatu cara untuk memperoleh data
melalui beberapa langkah atau tahapan, yaitu: wawancara, dan dokumentasi.
Langkah-langkah tersebut berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam proses
pemerolehan data.
Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data
dapat diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara
dokumentasi, dan wawancara.
1. Reduksi data (Data reduction)
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu
dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di
lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, komplik dan rumit. Untuk itu
perlu segera dilakukan analissi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum , memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang
penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan memepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
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mencarinyan bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan
elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspekaspek tertentu.
Dalam mereduksi, data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang
dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kulitatif adalah pada temuan. Oleh karena
itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang
dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki, justru itulah yang harus dijadikan
perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.Reduksi data merupakan proses
berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman
wawasan yang tinggi..
2. Melaksanakan Display Data atau Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Dalam

penelitian

kuantitatif,

penyajian

data

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data
tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin mudah dipahami.
Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.
Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami
apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam
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melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik,
matrik, network (jaringan kerja), dan chart.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga
tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan
dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti
menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif,
maupun hipotesis atau teori.
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